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El balan~ de 20 anys de polítiques culturals públiques a Catalunya ens deixa per for~a un 
regust agredol~. S'ha reeixit a crear una burocracia cultural necessaria en un país mo
dern, s'han posat les bases pera l'apuntalament de la llengua, s'ha catalogat el patri
moni i se n'ha restaurat el més desvalgut. Fins aquí, els elements que permeten parlar de 
!'existencia d'una política cultural. Més enlla d'aixo, hi ha arees de contrallum on estro-

. ·ben processos com la construcció o rehabilitació d'equipaments, l'educació artística o la 
creació d'institucions culturals. · 

Pode m parlar de contrallum perque en veiem l'ombra i per tant en constatem l'exis-. 
tencia, pero l'objecte és indefinit. Una indefinició deguda en parta la manca de recursos 
economics: l'esfor~ d'infrastructura cultural que s'tia fet en Catalunya en 20 anys-, en al
tres pa·lsos s'ha pogut fer en so, amb resultats acumulatius superiors. Pero també hi ha 
indefinició a causa deis tradicionals malentesos polítics entre administracions, jaque l'es-

. fera cultural ha estat més aviat font de conflicte que de pacte entre les majories polítiques. 
Finalment, podríem atribuir la indefinició a una tendencia liberal en el Govern de Cata
lunya en certes arees de la política cultural, ja que en moltes etapes ha preferlt esperar i 
ve u re la capacitat de reacció de l'anomenada "societat civil". Si la lle~gua,-el patrimoni 
i -la burocracia (inclosos els detalls legislatius) formen els fonaments d'uná política cul
tural, els equipaments, les institucions i l'educació artística constitueixen la carcassa de 
l'edifici. Aquests són els elements d'una estructura pelada, que tant pot ser a mig bastir 
coma mig demolir. Una estructura que ha estat ocupada o okupada per diferents projec
tes, processos i activitats pero que a dia d'avui és lluny d'obtenir la cedula d'habitabilitat. 

En aquesta construcció política encara hi manca la posada en funcionament de l'e
. difici, unaveritable definició deis seus usos, la instal·lació de sistemes intel·ligents de 

manteniment, creativitat i comunicació i una normalització del seu paper en la ciutat 
global. · 87 
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La !lengua és ltuny de ser salvada, en part per manca dqnstruments d'Estat pero tam
bé perla perdua d'alto que la va fer forta en els anys de resistencia: l'avantguarda cultural. 
Han desaparegut practicament els media culturals d'abast nacional i les perspectives d'in
flexió cultural cata la !la a Internet són pobres. La inversió cultural, un cap acabats els grans 
·equipaments previstos, tendeix a l'estagnació i els índexos de practica cultural només se 
salven per l'ús massiu de les biblioteques gracies als.nous serveis d'lnternet no sempre em
prats amb finalitats culturals i a l'escreix de públic teatral que ve de la televisió. Podríem 
afegir-hi els ermots del turisme cultural, la desertització cultural al camp, la urgencia d'un 
pla cultural general per als barris metropolitans o un tractament cultural de la immigració 
i, encara, la manca de vivers de creació artística. Assignatures pendents que haurien de pre
ocupar qualsevol govern, perque entre elles es traba la que potser és historicament més 
alarmant: la desmobilització associativa. Revers de moneda d'un sistema de castes cultu
rals que sovint actua com una eixida privada de privilegis i compromisos. 

La lentitud en la normalització pressupos.taria, les amenaces polítiques del no u na
cionalisme espanyolista i la situació de desavantatge en les indústries culturals ens obli
guen a plantejar amb malta més determinació la necessitat central d'una nova política 
de relacions culturals internacionals. Només un posicionament intel-ligent -i per tant au
da~-:- en l'ambit internacional pot permetre que tatalunya maximitzi els seus pobres re
cursos i corregeixi les deficiencies de dinamica interna que impedeixen el seu desenvo
lupament cultural. No estem suggerint que la solució "sigui a fora" sinó que només en 
profund i permanent dialeg amb processos internacionals podre m. recuperar la pers
pectiva i pactar els recursos per redre~ar una política cultural que resitui la cultura alcen- · 
tre d'un projecte col·lectiu. 
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La historia de les polítiques culturals a Catalunya encara s'ha d'escriure i no és feina facil. 
Tot i que la perdua de les institucions al segle xv111 coincideix amb el naixement de les políti
ques culturals públiques modernes a Europa -les de les monarquies absolutes que fan con
cessions a la burgesia-, Catalunya té processos interessants liderats per organitzacions eru
dites, gremis populars i la mateixa església que dóna una complexitat particular alltarg 
entrenament per fer política cultural nacional sense Estat. L'arribada de la Mancomunitat i 
la Segona República completen un panorama historie que ens hauria d'ajudar a compren
dre millar com els catalans hem e·ntes la responsabilitat cultural col-lectiva, on hem encertat 
i, sobretot, on he m marrat lamentablement oportunitats historiques. 

Aquest buit historiografic no ens ha d'estranyar, jaque en un país comandat intel·lec
tualment per literats i historiadors de la política, l'analisi cultural no ha estat indispen-

8 8 sable, una analisi que seria necessariament crítica i refractaria amb els mi tes més ornats 



de la nostra cosmogonia nacional. Pero si superem aquests inconvenients tactics, la his
toriografia de les polítiques culturals pot oferir un panorama pie de llum que a la !larga 
tingui un efecte encoratjador de cara a !'avenir. 

Pero la deserció academica no acaba en la historiografia. Els estudis jurídics, eco
nomics i socioantropologics de tes polítiques i la governabilitat cultural han estat molt 
per sota de les necessitats del país. Les raons són complexes i caldria demanar-les, en 
primer !loe, als estaments universitaris. En alguns casos, academics i intel·lectuals de su
posit han manifestat el se u antagonisme política la nació de polítiques culturals. "Em 
sena a Goebbels" m'ha botzinat en diverses ocasions un conegut catedratic. En altres, 
s'ha volgut red u ir l'interes al d'un apendix esporadic de les "polítiques públiques". 

En el món més convencional de les ciencies socials, les polítiques culturals han meres
cut l'atenció de sociolegs, antropolegs i psicolegs socials com una mena de corriol oca
sional que es pren per retornar al ca mí ral deis estudis sobre nacionalisme, societat ci
vil o estructura social. Els analistes de l'art han manifestat també la seva hostilitat als 
estudis sobre polítiques i gestió pública de la cultura, sovint en nom d'un posicionament 
basista en favor deis creadors. El que és pitjor, sovint he m vist aprenents d'academics 
que sense ten ir experiencia de gestió cultural o de disseny i implementació de polítiques 
públiques han esdevingut professors d'aquestes materies en cursos de tercer cicle. La 
irrupció recent d'una oferta desproporcionada de cursos d'aquest nivel! a Catalunya con
duns per docents sen se experiencia professional ni recerca en el sector ratifica la situa-
ció c,le crisi en !'estructura universitaria del país. · 

Davant d'aquest desert academic, les administracions han plantat tendal i va ser la 
Diputació de Barcelona qui l'any 1986 inicia converses ambla UB per instaurar a I'Estat 
cursos de tercer cicle sobre gestió i polítiques culturals. La iniciativa va ser acollida fa
vorablement pel rector Bricall i la vicerectora Roca i genera una oferta singular que va . 
marcar la pauta en el sector. En aquel! moment s'esperava que els programes de post
grau propiciats per 111 funció pública estimularien una resposta investigadora, pero mai 
no va arribar a ser així. Probablement,.l'oferta de tercer cicle hauria d'haver anat acom
panyada de beques de recerca. Hipótesi tarda na pero implementable encara avui. 

El relleu pot venir de la Universitat de Girona, on s'esta construint en torn al doctor 
Alfons Martinell el que podria esdevenir el primer complex academic dedicat als estu
dis de desenvolupament cultural al sud d:Europa; el projecte neix amb el refor~ de la Ca
tedra UNESCO de Polítiques Culturals i una forta projecció internacional amb una línia 
prometedora de futur. 

Alllarg deis anys 8o, l'administració de I'Estat va manifestar espumes d'interes perles 
polítiques culturals pero la flama es va extingir aviat. Entre el1983 i el1989 es van or-
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litar la transferencia "iriterautonomica" en materia de política cultural. Tanmateix,l'ac
cent local de molts d'aquests processos i el dinamisme de les iniciatives periferiques van 
fer minvar l'interes de Madrid. De. fet, podríem dir que l'entorn "madrileny" ha manifes
tat fins avui una notable indiferencia davant de qualsevol reflexió, recerca o debaten re
lació a les pólítiques culturals, tant en l'ambit polític com en l'academic i admi.nistratiu. 

A nivell autonomic o local, he m viscut iniciatives tanta Catalunya coma Espanya que 
ocasionalment han aparegut .pero que s'han esllanguit per.raó deis canvis de majories i 
persones en les administracions. Se sostenen particularment els programes de la Dipu
tació de Cadis o els ~'Ajuntaments com els de Gijón o d'Osca així com l'entorn base, 
majoritariament tributari de Deusto. A aixo cal afegir la política paradoxal de gestos i es
tructures finan~~des perla Generalitat Valenciana, l'autoritat pública espanyola que fa 
proporcionalment una majar despesa cultural. 

A Catalunya, el Gabinet Tecnic de la Conselleria de Cultura ha continuat produint do
cuments de gran utilitat sobre la fenomenología de les practiques culturals al país i el 
Centre d'Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona (CERC) s'ha mantin- · 
gut com una escullera de dades, informació i reflexió. 

Hi ha hagut altres entitats i agrupacions a Catalunya que ocasionalment han dedicat 
un esfor~ a les polítiques culturals pero sense continu'itat significativa. En Jau me Lorés 
va iniciar els anys 8o a través del Patronat d'lnvestigació Social una serie d'informes 
sobre política cultural sota els auspicis del Conseller Rigol. lmmediatament després, la 
Fundació Jau me Bofill es va esmer~ar en la redacció d'un ~libre Blanc de la Cultura a Ca
talunya que no va arribar a veure la plena Hum. 

Perla seva banda, en la mateixa epoca, el Centre d'Estudis i Planificació va efectuar 
nombrosos encarrecs d'informes culturals pera les Administracions tot i que mai no va 
desenvolupar una política propia de recerca. Molts d'aquests estudis eren condu'its per 
joves academics amb poca experiencia en la recerca i la gestió _professional pero amo una 
bona dosi d'entusiasme i d'instint internacionalista. 

Aquest instint internacionalista ha· anat unit indissociablement a una curiositat in
tel·lectual que probablement es va introduir al país arran de les col·laboracions que aviat 
es van nuar entre el CERC de la Diputació i els organismes intergovernamentals. Recor

. de m que "lnteracció 84", un campus sobre acció sociocultural promogut perla Diputa
ció, java aplegar mé.s d'un miler de persones durant una setmana -a la manera de les es
coles d'estiu de I'Associació Rosa Sensat- ambla presencia d'UNESCO i del Consell 
d'Europa així com de representants de la City University de Londres, de la Universitat 
de Cambridge i d'organismes culturals francesas. 

La trajectoria internacional del CERC es va veure beneficiada pel fet que en la seva 
comesa de cooperació, recerca, informació i formació, va ser durant molts anys !'única 
instancia espanyola amb capacitat d'interlocució internacional continuada i amb volun-

9 o tat d'implicar-se en projectes multilaterals en aquests camps. U N ESCO i el Consell d'Eu-



ropa, maxims organismes iriternacionals de referencia cultural en els anys So i 90, fo
ren socis assidus del CERC abocant-hi recursos i centralitat"per als seus programes. 

Des dels seus primers seminaris, el CERC va fomentar la presencia d'organismes in
ternacionals a les seves activitats, convidant que visitessin Barcelona i al tres poblacions 
l'lnstitut Superior de Planificació Economica del Govern Italia (amb un actiu Departament 
de Cultura en els anys So), e·l Departament d'Estudis i Prospectiva de Fran~a. la Funda ció 
Boekman d'Amsterdam, els instituts de recerca dels Ministeris de Cultura de Suecia, Fin
landia, Austria, Irlanda, Su"lssa, Belgica francofona i neerlandOfona, el ZKF de Bonn o I'Arts 
Council aleshores de Gran Bretanya. També es va col·laborar amb universitats nord-ame-
ricanes i centres de recerca al Canada. · 

El CERC va p·articipar en projectes com el de Cultura i Regions, promogut pel Con
sell d'Europa, organitzant tres de les_ reunions estatutaries d'aquest procés de recerca 
aplicada. També va organitzar la primera reunió oficial del Consell d'Europa sobre for
mació de gestors culturals el198S i l'any següent va ser el principal promotor i amfitrió 
de la creació de l'ENCATC, xarxa europea de centres de formació. A més, va establir re-

. lacions de cooperació en recerques, docencia i orientació de projectes europeus amb so
cis institucionals, academics i privats. El CERC va participar en la majar part de debats 
europeus sobre cultura i territori entre el I9S5 i el1995, sense oblidar la seva vocació de 
· cooperació amb Ame rica Llatina que es va iniciar el19S5 i que continua fins avui. 

Els treballs formatius, bibliografics i documentals del CERC formen un punt de refe- · 
renda inevitable tant per als gestors locals com per als gestors artístics, molts deis quals 
hi van trabar un impulsen la seva obertura internacional. Recordem que projectes com 
el Sónar hi van rebre el primer assessoramerit sobre fans europeus (que van aconseguir). 

La participació d'organismes catalans en xarxes de ciutats i regions (ARE, Eurocities, Ci
deu ... ) ha tingut moments brillants pero malauradament són plataformes que normal
ment han donat poca continunat als afers culturals. La fundació del COPEC el1991 va 
indicar la voluntat específica del Gove~n de Catalunya d'intervenir internacionalment pero 
el seu mandat s'ha limitat als trajectes unidireccionals i artístics. També ho va fer lacre
ació de la Comissió de Lectorats de Llengua Catalana fora de l'ambit territorial dels Par
sos Catalans, Ul)a estructura que mobilitza una amplia gamma d'ambaixadors culturals 
a més de 150 universitats arreu del món. 

L'actual proposta de l'.lnstitut Ramon Llull pot acabar absorbint aquestes estructures 
pero encara no ha definit la seva fesomia. Perla seva banda, el Centre UNESCO de Catalu
nya, organisme voluntarista reconegut pero fora de !'estructura de la UNESCO, ha emfatit
zat en les seves activitats elements de caire lirigüístic i educatiu més que culturals. 

Malgrat aquests esfor~os, les estructures artístiques deis anys So i 90 van ten ir una 
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d'antiga volada (Pen Club, associacions internacionals d'a.rts plastiques o teatre, )oven- · 
tuts Musicals, ICOM, Associació Internacional de Teatre Amateur.,_) o aliances establer
tes en l'ambit contemporani per individualitats o companyies de teatre i dansa. Cal des
tacar avui la projecció internacional de projectes com !'Hangar, Gracia Territori Sonor, 
!'Animal a I'Esquena, Conservas o el Centre d'Art i Natura de Farrera; Fundacions com la 
Tapies o la Miró; festivals com els de Sitges, Vico Tarrega han traspassat fronteres tot i 
que sovint ho han fet en unto menor i donant prioritat (Vic, Tarrega) als aspectes de mer
cat. 

El treball internacional d'artistes en qualsevol de les disciplines artístiques (des de 
l'opera fins als vitralls) continua essent una inspiració peral sector cultural pero rarament 
troba mecanismes que canalitzin l'experiencia,l'energia i els contactes al conjunt del sec
tor. Aixo també es pot dir de crítics i comissaris d'exposicions !'experiencia deis quals es 
troba mancada de plataformes institucionals que permetin aprofitar-ne el mestratge i els 
contactes. Recordem que a Catalunya hi ha pocs centres de recerca artística o patrimo
nial d'entitat internacional, no hi ha festivals internacionals de primera ni de segona di
visió (el Grec no és un festival sinó un conjunt de programacions d'estiu inscrites en un 
programa comú, Art Report encara s'ha de consolidar), no hi ha cap sala preparada per 
acollir grans exposicions internacionals (pera les quals probablement tampoc no hi hau
ria fons economics) i el tan plorat exode de les indústries culturals no s'atura ni minva. 
Cal dir que aquest lamentes vol corregir creant institucions com l'lnstitut d'lndústries 
Culturals i no seria just avaluar una gestió que tot just acaba de comen~ar. 

Tanmateix, el problema de les indústries culturals té dos eixos que no depenen de fac
tors "industrials". El primer, el de la creativitat. Si s'inverteix en creativitat, les indústries 
s'instal·laran prop de la materia prima. Segon, el de la coñnectivitat internacional del con
junt del sector.. Les indústries culturals de dema requeriran menys capital i menys cost 
tecnologic que les d'ahir; en canvi, exigiran molta més inversió en risc creatiu i en con
nectivitat global. 

Llevat deis cine mes en versió .original, la circulació de productes internacionals de 
dansa, teatre i arts visuals per Catalunya és testimonial. La música en vi u se sotmet ha
bitualment a les gires organitzades per agents externs i la presencia de projectes artís
tics multimedia passa desapercebuda. El segment deis quasi 20 milions de turistes que 
passen per Catalunya i que manifesten un interes cultural s'emporta una experiencia sa
tisfactoria de tot allo que es va produir fins al1920 (G~udí, Picasso) i potser alguna vaga 
ref~rencia folklorica: Ocasionalment, es registren visites a instal·lacions museografiques 
amb oferta contemporania pero les xifres són modestes. La resta és clima -meteorologic 
o social- que, per ara, afavoreix el magnetisme del país. No oblidem que la major part de • 
visitants enquestats, un cop esmentats els monuments gaudinians;atribueixen la se-

9 2 ducció de Catalunya en general i de Barcelona en particular a la sensació de "participar" 



que obtenen en passejar pels carrers. El més gran atractiu cultural contemporani de Bar
celona, és sens dubte, la Merce. Els esfor~os fets per "Barcelona Plató" s'encaminen a 
capitalitzar damunt d'aquesta dimensió climatica i paisatgística. 

En resum, és comprensible la sensació que els projectes artístics arrelats interna
cionalment en estructures permanents de responsabilitat i reciprocitat són comparati
vament escassos a casa nostra. Recordem que ni a Catalunya (ni a Espanya) no hi ha cap 
agencia oficialment reconeguda que operi dins del camp cultural i que les estructures 
que haurien de permetre un aprofitament del nou trafic d'informació via Internet encara 
són febles. 

És cert que la classe política que ha governat el país en aquests 20 anys (amb esta
bilitat, continu"ltat i pocs canvis) ha estat personificada per ciutadans deis quals solament 
una petita fracció ha tingut experiencies internacionals. Les· heroiques obligacions deis 
anys 6o i 70 van impedir a la generació que després ens ha governat cursar estudis a l'es
tranger, manten ir contactes internacionals o simplement parlar idiomes. Es notori que !'i
dioma "estranger" més conegut pels nuclis durs de la política catalana encara sigui el 
frances. No ens ha d'estranyar que la tendencia francOfona encara es faci notar en am
bits com el teatre, tant a la programació del TNC o del Teatre Lliure com de forma més 
equilibrada a·la del Teatre Municipal de Barcelona. 

També és evident que, durant els anys So i fins ben entrats els 9o,la cosmopolitit
zació del país havia de recular a un segon pla davant de les formidables urgencies que 
implicava la construcció d'una societat del benestar en democracia. Novament I'Estat 
central, que ha tingut i té competencies exclusives en relacions internacionals, no ha as
sumit mai responsabilitats reals en aquest ambit. Els diferents governs a Madrid han ne
gligit sistematicament manten ir informats els sectors culturals de les activitats, deman
des i oportunitats ofertes pels organismes intergovernamentals, en especial les de la Unió 
Europea. Pode m mencionar, només l'any 1992, moments que més val oblidar arran del 
Quinto Centenario així com la retirada, particularment patetica, d'un informe sobre po
lítica cultural espanyola, enllestit i ja presentat al Consell d'Europa, per dubtes sobre el 
tractament de la qüestió autonómica. 

Perla seva banda, els Jocs Qlímpics de Barcelona van ten ir efectes culturals negatius. 
No solament no van impulsar cap centralitat cultural amb efectes perpetuadors sinó que 
l'establiment de !'Olimpíada Cultural va ofegar iniciatives incipients que existien fins al 
1988. L'OC va acaparar recursos, va escombra( projectes (com·el Festival de Tardar de 
Barcelona) i deixa només una polseguera indefinida que la Historia ha fet desapareixer. 
Potser, comptat i debatut, va deixar un mal model peral que després seria la decepció 
de Barcelona Capital Europea de la Cultura 2001 o l'escepticisme que ara genera el Fo
rum Universal de les Cultures 2004. 1, tanmateix, hi ha sectors culturals que encara 
malden per trabar el seu camí d'inserció a xarxes, plataformes i organismes internacio-
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ves producdons artístiques (el cas d'en Pep Bou). D'altres, en virtut d'aliances estrate· 
giques amb punts de producció internacional amb més o menys situació de dependen· 
cia (com la que sovint suggereix el CCCB respecte al Beaubourg). 

3 

Ens podríem de manar davant d'aquest panorama si l'absencia d'atenció a les polítiques 
culturals en el se u m are internacional és el resultat d'un sector cultural de modesta exi· 
gencia cosmopolita o si, al contrari, l'endormiscament deis sectors culturals catalans 
es deu a una falta de dialeg internacional en materia de política cúltural. 

El meu parer s'inclina perla segona opció. No tant perque cregui que les polítiques 
culturals no hagin estat amatents a promoure satisfactoriament la projecció internado· 
nal de processos i productes sinó perque em sembla ciar que el posiciomiment interna· 
cional de la cultura feta a Catalunya és un factor de supervivencia de la cultura catalana, 
jaque el joc de la supervivencia i el creixement es.juga en el doble camp de la cultura i la 
globalització. No ens podem estendre aquí sobre el paper futur d'aquest binomi en l'e· 
conomia·, el benestar i la justícia social. Només apuntem que, segons un estudi 2001 
encomanat perla Comissió Europea, (Direcció de I'Ocupació), el sector cultural creixera 
un mínim de tres punts per damunt de la mitjana deis altres i creara més de 10 milions de 
!loes de treball a Europa fins al io12. L'estudi amplia el sector cultural convencional al 
de la producció de software i multimedia. 

He m d'entendre, dones, que enfortir el rendiment deis sectors culturals és essencial i 
fer-ho en l'ambit internacional és indispensable. Pera aixo calen polítiques culturals d'una 
nova generació. Polítiques que no emanin solament del sector cultural (cal implicar-hi tots 
els departaments de govern), polítiques que es gestionin no solament des del sector pú· 
blic (cal que es tendeixi a delegar la gestió) i polítiques que s'incardinin en dinamiques m un· 
dials (interdependents tant en els seus objectius com en la seva implementació). Aquesta 
interdependencia ens indica la necessitat de permeabilitat en les polítiques culturals entre 
Catalunya i la resta del món. Una relació que es pot explicar a partir de certes etapes. 

La primera etapa va ser la lluita contra els models institucionals externs (1979-1985 apro· 
ximadament). Només els qui van vi u re la transició recordaran els intents de situar lapo· 
lítica cultural a Catalunya damunt de vi es homologades a altres pa"lsos amb connivencies 
de mala informació o d'oportunisme polític. Tres exemples: primer, l'intent de subordi· 
nar la política cultural local a les arees de)oventut. D'aquí el conflicte entre els qui do· 
naven suport als models d'animació cultural a la francesa (Maisons de la Jeunesse et 
de la Culture) enfrontats als qui defensavem models més eclectics i professiorialistes sota 

9 4 l'epígraf de la gestió cultural. L'hegemonia de les arees de Joventut en els nous Ajunta· 



ments va relegar la cultura a un paper miserable fins ben entrats els anys So. Aquestes 
arees de Joventut no eren del tot indiferents al fet que moviments francesas d'animadó 
cultural desembarcaven a Catalunya amb la rntenció de crear les seves sucursals: Fédé
ration Léo Lagrange, Peuple et Culture i altres moviments van provar d'influir damunt tes 
incipients polítiques culturals a casa nostra. Més sibil·linament van desembarcar els re
presentants d'ARCI (Associazione perla Ricreazione e la Cultura in Italia), un moviment 
amb més d'un mitió i mig d'afiliats vinculat als eurocomunistes. Novament, les arees de 
Joventut els van abrir les portes de la cultura. Un segon exemple: els esfor~os del PSOE 
per implantar a Espanya les Universidades Populares, una estn,tctura d'arrel germanica 
importada amb el suport de la Fundació Ebert i adre~ada a subordinar les arees munici
pals de cultura a un moviment d'escoles d'adults. El model de les U pes, com se n'ha dit 
a Espanya, mai no va arribar a implantar-se a Catalunya, on !'experiencia d'ateneus i al
tres dispositius pera l'educació popular tenien encara una certa vigencia tot i que mai 
no van recompondre la seva gloriosa tradició. 

La resistencia contra aquestes implantacions no es va fer mai en nom de t•amarnent 
o la xenofobia sinó amb l'objectiu de desplegar els nostres propis modets per tal de po

. der fer intercanvis amb més riquesa i profunditat. D'altra banda, !'estructura cultural a 
Catalunya era tan diferent de tes deis pa'lsos d'origen deis m.oviments transhumants que 
el trasplantament hauria estat iguatment un veritable fracas. 

Un exemple d'aquésta circumspecció es va donar a principis deis anys So en el de
bat sobre els centres cívics de Barcelona, on es van enfrontar dos models: un, l'italia de 
"Centri CiviCI'' que va enlluernar l'estament polític de I'Area de.Descentralització; en aque
lla epoca, !'experiencia urbana italiana mostrava una vitalitat i una seducció quema
lauradament es van fondre ben aviat. Els Centri Civici eren supermercats de serveis per
sonals deis ajuntaments, entre etts, els culturals. L~altre model, el britanic, proposava ets 
"Arts and Community Centres", damunt l'eix format pels projectes artístics amb vocació 
professionat i les iniciatives _ciutadanfi!S, en estructures de gestió delegada. El debates 
va resoldre en favor de l'opció italiana tot i que 20 anys més tard s'ha descobert que el 
modet angles s'adapta millar a tes necessitats de la ciutat. És iniportant remarcar que 
l'opció que es va prendre ei19S2 era envoltada d'un clima polític que aconsettava en
fortir ets sistemes de presencia institucional a peu de carrer. En quatsevol cas, la deci-
sió va ser molt més política que tecnica. . 

En resum, es pot dir que a Catalunya es van importar pocs modets en bloc de políti
ca cultural. Pera tes qüestions urbanes es retia homenatge a !'experiencia italiana (re
cord e m el paper de Giuseppe Ricchieri en el moviment de comunicació local, més tard 
l'heroi va ser Renato Niccolini i la seva "estate romana" i, més recentment, Massimo Cac
ciari) i a la tradició f~ancesa en el que pertocava a les institucions artístiques (ciutats del 
teatre i de la música, centres coreografics, centres dramatics nacionats). Certes escotes 
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obertura al mecenatge. No obstant aixo, encara que es volguessin aplicar aquests mo
dels, la distancia sideral en materia de pressupostos, equipaments i experiencia de ges
tió els feia inviables. Els grans temes d'una política cultural en democracia, "finan~ament, 
participació i excel·lencia", s'havien de ventilar a Catalunya per altres vi es que les ofer
tes als aparadors europeus. La voluntat d'equivocar-nos sois va ser acompanyada perla 
necessitat d'ajustar-nos als nostres escassos recursos. 

Una segona etapa va venir marcada perla consciencia d'una seducció (1985-1992). Aviat 
es va fer pales que el clima cultural de Catalunya oferia uns atractius que, combinats, 
es feien irresistibles pera la classe cultural europea i internacional. La for~a de la iden
titat, el miracle de la !lengua, l'ocupació cultural de l'espai públic, la tradició creativa, la 
dutat de Barcelona, la cohesió social i la tolerancia cosmopolita als carrers del país van 
entrar en la consciencia deis gestors culturals els quals, juntament amb els polítics i els 
promotors turístics, ho explicaven coralment als visitants. L'exemple del Living Theatre 
o de Lindsay Kemp instal·lant-se en epoques anteriors a Barcelona va ser seguit per molts 
artistes estrangers. No interessaven les polítiques culturals de !'exterior perque tothom 
·ens venia a veure per dir-nos que érem el far cultural d'una Europa en decadencia. Sen
se polítiques teníem més exit que mai. Aquest cofoisme es va traduir en una paralisi deis 
pressupostos públics a mitjans deis 8o i un debilitament de les polítiques públiques que 
havent passat el pitjor de la transició eren mancades d'impuls. La proclamació de Bar
celona com a se u olímpica el86 va acabar de reblar la dinamica autocomplaent. 

No interessaven les significatives reformes en el sistema de subvencions a Holan
da, !'experiencia alemanya de representació deis Uinder a Europa, la introducció de les 
polítiques d'intermitents de l'es¡rectacle a Fran~a (malgrat la seducció de )ack Lang) o 
les propies polítiques de la Unió Europea on Espanya va ingressar el1986 . 

. Les aportacions internacionals d'aquesta etapa a· les polítiques culturals de Cata
lunya es podrien trobar molt mitigadament en un nou interes perla dimensió economi
ca de la cultura, l'atenció a la cooperació interregional i interlocal (els "Quatre Motors", 
Baden Wüttenberg, Lombardia, Rhone-Aipes, Catalunya; Eurocities) i l'impuls legislatiu 
sobre patrimoni, museus i biblioteques. · 

Altres aportacions internacionals es van fer per via del Consell d'Europa i UNESCO, 
a través del CERC i beneficiant primordialment els agents culturals locals. En trobades al 
Pati Manning i visites organitzades a ciutats europees es va entrar en més detall en les 
polítiques d'equipaments, el turisme cultural, els centres de creació artística contem
porania, les xarxes culturals o les polítiques de la UE. Les accions, tanmateix, van ser mi
noritaries i molt centrad es en la fraternitat municipal de la província de Barcelona. Tot i 
aixo, va ser una etapa de gran autoestima cultural i confian~a en la capacitat decapita
litzar sobre els atots recentment descoberts i internacionalment valorats. Una capitalit-

9 6 zació que, malauradament, maino s'acabaria de produir. 



La tercera etapa ens duu alllarg deis anys 90, Ondosa la depressió postolímpica), quan els 
focus d'irradiació de polítiques culturals contrastats internacionalment estan en crisi. Crisi 
al Consell d'Europa que d'en~~ de la meitat deis anys 90 entorna els efectes de l'ingrés 
deis estats de !'Europa Central i Oriental; Estats que no valen sentir parlar gaire de cultura i 
menys encara deis aspectes socials, axiologics i jurídics deis Drets Culturals. S' acaben els 
programes de cultura i territori. UNESCO també ca u en basca en les darreries del mandat de 
Federico Mayor: la unitat de polítiques culturals és assetjada per l'erosió deis seus recursos 
i, malgrat els seus remarca bies esfor~os, veu com s'apaga el far que havia orientat les polí· 
tiques culturals arre u del món d'en~a deis anys 6o. La Comissió i el Parlament europeus per· 
meten que les polítiques culturals quedin fora del tractat de Maastricht, el que es tradueix 
en uns programes (Kaleidoscope, Arianne, Raphael) d'escassíssima volada. Els Estats cap· 
davanters en la ref\exió i implementació de polítiques culturals (Gran Bretanya, Alemanya, 
Belgica, Austria) viuen una etapa de reforma interna ja sigui en· la línia de la descentralitza
ció (GB), de la reflexió sobre els nous objectius després de la unificació (Aiemanya), de la fe
deralització (Belgica) o de la recerca d'una identitat conflictual (Austria). En la línia de l'es
tabilitat pero també de l'anodinitat es mantenen els Estats escandinaus, Suissa i·, sobretot, 
Fraiwa. Els canvis reals es donen a !'Europa Central i Oriental, on !'euforia del postcomunis
me dóna pas al neocomunisme i els sectors culturals malden per trabar un espai en unes 
polítiques públiques pensades pera la privatització. 

És en aquesta etapa quan es produeix l'aparició (1995) en el panorama cultural de la 
Fundació lnterarts, com a promotora d'un Observatori de Polítiques Culturals Urbanes i 
Regionals així com d'un centre de servei~ a la cooperació cultural internacional. Una de les 
missions d'aquesta Fundació és la d'afavorir l'osmosi entre els projectes culturals catalans 
i els seus homolegs arreu del món a través qe xarxes, programes intergovernamentals o con
sorcis ad-hoc. La Fundació actua coma consultora d'organismes intergovernamentals i ges
tiona programes a Europa, África, Asia i Ame rica Llatina. Pel que fa a la vessant investiga
dora, la Fundació ha anat aportant sistematicament dades i analisis sobre l'evolució i tendencies 
de les polítiques culturals d'abast territorial· a Europa. Tanmateix, la funció que ocupa ellloc 
central en el programa d'lnterarts és la seva voluntat de situar centralitats a Catalunya a par- · 
tir d'un nou plantejament del que des d'aquest país es pot aportar al trafic cultural interna
cional i a les idees i valors que !'han d'inspirar i decantar. 

4 

Abans s'ha subratllat la importancia d'elaborar sobre el binomi cultura-globalització com 
una oportunitat per garantir la supervivencia creativa de la cultura catalana a través d'un 
augment dramatic de la seva inserció internacional. Ara cal veure damunt de quines ba-
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Una clau és la de la síntesi i presentació deis assol.iments de la política cultural i de la re
alitat cultural catalana. Uns valors que avui mostren les seves millors característiques en els 
camps de la identitat i la cohesió,la memoria i la modernitat i la creativitat transferible. Con- . 
cretament, pode m parlar deis exits en certs aspectes del turisme urba, el plurilingüisme 
actiu,la creativitat a les arts visuals o la participació cultural. La imatge de marca de les es
tructures culturals catalanes és difusament positiva; constantment es reben delegacions de 
ciutats i regions de tot el món interessades en les claus de la puixan~a aparent deis vectors 
culturals en el desenvolupament del país. Cal clarificar i aprofitar aquests elements positius. 

Una altra d'aquestes bases és la capacitat de les institucions catalanes per aportar re
cursos de gestió internacional. Mol tes de les nostres organitzacions, moviments, xarxes i 
projectes tenen un excedent d'energia tecnica capa~ d'absorbir demandes d'articulació trans
fonterera. Les oficines de cultura vinculad es al sector públic mostren un deficit particuiar en 
relació a aquestes activitats: només cal comparar les partides dedicades a relacions inter
nacionals en les nostres institucions i les que consten en els pressupostos d'altres territoris 
d'envergadura similar. Qt:Jeda, per tant, un marge de gestió disponible pera afers interna
cionals i caf que es posi en funcionament. Catalunya té capacitat per esdevenir nucli de re
distribució de coneixement, informació i analisi en les xarxes, les polítiques i els modes de 
gestió cultural. Hi ha marges de centralitat internacional que no s'han explorat i que podrien 
fornir nous impulsos a la innovació, la qualitat i la responsabilitat del sector. 

La tercera base és la capacitat de lideratge en iniciatives federadores de certs sectors 
culturals arre u del món. El Forum 2004 podria ser-ne un exemple si s'entén que més enlla de 
les conjuntures urbanístiques i polítiques es tracta de crear un esdeveniment mundial de ca
racter recurrent que assoleixi un consens important per part del més ample nombre de so
cis. Pero no tot s'acaba al Forum 2004. Podem intuir molts altres camps en els quals és pos
sible assumir lideratges exitosos en l'ambit del trafic de polítiques, sistemes de gestió i xarxes 
cultutals. Pensem, per exemple, en els espais disponibles en l'ambit del turisme cultural, els 
drets culturals, de la relació entre cultures populars i l'art contemporani,les noves formes . 
de participació cultural o les ciencies aplicades de la cultura i el territori. 

Moltes d'aquestes oportunitats només es poden aprofitar en base a una profunda com
plicitat entre els sector públics, marxants i associatius. Es en aquest pacte pera la interna
cionalització i la globalització consdent que els sectors culturals de Catalunya podrien tra
bar espais de-consens i capacitat de reacció davant deis reptes actuals. 

Una de les conclusions plausibles de tota aquesta reflexió és la necessitat .doncs del tanen
yorat "Pacte Cultural" pero també cal concretar-lo en un instrument i aquest instrumen.t no 
pot ser cap altre que el "Consell Cata la de Cooperació Cultural". Un instrument que garan
teixi l'aprofitament deis fluxos globals en la cultura catalana i la presencia d'aquesta en els 
processos que determinen les decisions més significatives en la regulació mundial del trafic 

98 cultural. 


